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POSLOVNIK
O RADU ODGOЛ TELJSKOG VIJECA
Clanak l.

O宙 m Poslovnikom urc( je SC naこ in rada Odg輌 itcttSkOg VttC6a D.V.― S.I."Pctar Pall"
VOdttan̲Dignano(u da巧 珂em tekStu:助 etti Vrti6)kaeje struこ no tiielo V■ iこ a.
Clanak 2.
OdgttitCttSkO Vttecc

ё
inc

svi odgttitetti,Struこ ni suradnici i zdravstveni radnici ktti

ostvattu prOgram predSkolskog odgqau Djelelln Vrti6u.

Clanak 3.

Odgojiteljsko vije6e:

-

sudjeluje u utvrdivanju Plana i programa rada Djedjeg vrti6a i prati
njegovo ostvarivanje
raspravlja i odluduje o strudnim pitanjima rada Djedjegvrtila
potide i promide strudni rad u Djedjem vrti6u
donosi program za staiiranje odgojitelja i strudnih suradnika - pripravnika
imenuie mentora za staZiranje odgojitelja i strudnih suradnika - pripravnika
daje suglasnost za ocjenu rada odgojitelja i strudnih suradnika u postupku
utvrdenom za njihovo napredovanje u struci i stjecanju poloZajnih zvanja
bira svog predstavnika u Upravno vijede D. jedjeg vrtif,ana nadin utvrdenim Statutom
obavlja i druge poslove utvrdene Statutom, te zakonskim i podzakonskim aktima koji
uredujudjelatnostpred5kolskogodgoja.

ilanak

4.

Odgojiteljsko vijeie radi na sjednicama koje se u pravilu odrlavaju van redovnog
radnog vremena Djedjeg vrtila i obvezne su za sve njegove dlanove .

Broj sjednica i radnih sati za tu namjenu predvideno je GodiSnjim planom i programom
rada Djedjeg vrtiia za tekudu pedago5ku godinu.

Clanak 5.

Na prijedlog ravnatelja i strudnih suradnika utvrduju se nositelji zadataka u
svezi: estetskog uredenja unutarnjeg i vanjskog prostora vrtiia, organrzaclje izleta, svedanosti i
posjeta, kao i sudjelovanja u javnim manifestacijama Grada Vodnjana i Sire.

ilanak

6.

Na sjednici Odgojiteljskog vijeia Djedjeg vrtiia teme vezane za permanentno
strudno usavr5avanje odgojitelja i strudnih suradnika osim njegovih dlanova mogu prezentirati i
vanjski strudni suradnici s kojima ravnatelj posebno ugovara.

ilanak

7.

Na sjednicama Odgojiteljskog vijeia usvajaju se

i

strudne teme

i

naputci

Ministarstva znanosti, prosvjete i Sporta Republike Hrvatske.

ilanak

8.

Ravnatelj kao strudni voditelj vrti6a priprema, saziva i predsjedava sjednicama
Odgojiteljskog vijeia, odnosno dlan Odgojiteljskog vijeda kojeg on ovlasti.

tlanak

9.

Sjednica Odgojiteljskog vijeia saziva se pisanim pozivom koji se objavljuje na
svim oglasnim plodama Djedjeg vrttca najmanje tri dana prije odrZavanja sjednice.

ilanak

10.

Odgojiteljsko vijede moLe se odrZati i donositi vaLe(e odluke ako je nazodno viSe od
polovice ukupnog broja njegovih dlanova.

ilanak
Odluke, zakljudke

i

11.

prijedloge Odgojiteljskog vijeda provodi ravnatelj, odnosno

Upravno vijeie Djedjeg vrtiia.

ilanak

12.

Prijedlog Dnevnog reda sjednice Odgojiteljskog vije6a odreduje ravnatelj. Dnevni
red moZe nadopuniti kroz odgojiteljska pitanja.

se

dhnak

13.

Na sjednici Odgojiteljskog vije6a vodi se zapisnik. Zapisni(ara se bira neposredno na
sj

ednici izmedu dlanova Odgoj itelj

sko g vij e6a.

ilanak
sj

14.

Poslovnik o radu odgojiteljskog vije6a primjenjuje se odmah nakon usvajanja na
ednici Odgoj itelj skog vij eda.
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